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1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue, perustamisaika ja kieli 

 

Yhdistyksen nimi on P-K:n IPSC-Silhuettiampujat r.y. ja sen kotipaikka on Joensuun 

kunta ja toiminta- alueena Pohjois- Karjalan lääni. Yhdistyksestä käytetään näissä 

säännöissä nimitystä seura. Seura on perustettu 8.12.1993. Seuran kieli on Suomen 

kieli. 

 

2. Seuran tarkoitus 

 

Seuran tarkoituksena on toimia erikoisurheiluseurana harjoittaen erityisesti Practical- 

ja Silhuetti- ammunnan harjoittamista. Seuran tarkoituksena on jäsentensä 

urheiluammuntaan tarvittavan taidon, ruumiillisen kunnon ja henkisen vireyden 

ylläpitämisen avulla kasvattaa heistä työkykynsä ja henkisten ominaisuuksien 

puolesta yhteiskunnalle hyödyllisiä kansalaisia, tarjota heille terveitä vapaa- ajan 

harrastuksia sekä edistää toiminta- alueellaan seuran tarkoituksenmukaista toimintaa. 

 

3. Seuran tarkoituksen toteuttaminen 

 

Seura toteuttaa tarkoitustaan: 

 

Järjestämällä ampumaurheilu- ja muita liikunnallisia harjoituksia, 

koulutustilaisuuksia ja kilpailuja, ampumaurheilun alaan kuuluvia näytöksiä, juhlia, 

kerhotilaisuuksia sekä antamalla valistusta seuran tarkoitukseen liittyvissä 

kysymyksissä sekä kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta 

toiminta- alueensa viranomaisten ja asianosaisten elinten huomiota, sekä 

omatoimisesti pyrkien ampumaurheilutoiminnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten 

kilpailu- ja harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen sekä välittämällä voittoa 

tavoittelematta jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita. 
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Harjoittamalla julkaisutoimintaa. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä 

omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Hankkimalla varoja 

toimintansa tukemiseksi järjestäen keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen 

urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja 

ravitsemisliikettä ja kioski- ja bingotoimintaa. 

 

4. Noudatettavat säännöt 

 

Suomen Ampumaurheiluliiton jäsenenä seura noudattaa Suomen 

Ampumaurheiluliiton sääntöjä. Suomen Ampumaurheiluliitosta käytetään näissä 

säännöissä lyhennettä SAL. 

 

5. Seuran jäsenet 

 

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran 

ja SAL: n sääntöjä ja päätöksiä. Ammuntaa harrastavan henkilön on suoritettava 

seuran hyväksymä koulutus tai toteennäytettävä muualta hankittu turvallisen 

ampujan pätevyys tullakseen valituksi seuran jäseneksi. Lisäksi harrastajan on 

tunnettava aseisiin ja ampumatarvikkeisiin liittyvät varo- ja turvamääräykset. Hallitus 

voi myös hyväksyä jäseneksi muun kuin ammuntaa harrastavan henkilön. 

 

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran 

puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on 

elinikäinen. 

 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua 

henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet seuran toimintaa. 

Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. 
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Kannattaviksi jäseniksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilöitä tai 

oikeustoimikelpoisia henkilöitä, jotka tukevat seuran toimintaa suorittamalla 

vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole 

äänioikeutta seuran kokouksissa. 

 

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 

 

6. Seurasta eroaminen 

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla 

siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 

Ero katsotaan tapahtuvaksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen 

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteensa sen 

vuoden loppuun saakka, jolloin eroaminen tapahtuu. Hallitus voi myöntää 

vapautuksen velvoitteista. 

 

7. Seurasta erottaminen 

 

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta jos hän: 

 

 Laiminlyö jäsenmaksunsa 

 Toimii seuran sääntöjen vastaisesti 

 Rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 

 Toimii seuran tai SAL: n tarkoitusperien vastaisesti 
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Erottamispäätöksestä on erotetulla oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. 

Vetoomus on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa seuran hallitukselle, siitä 

päivästä lukien, jolloin erotettu on tiedon erottamisestaan saanut. Hallituksen on 

kutsuttava koolle seuran kokous viimeistään 30 päivän kuluessa vetoomuksen 

saamisesta lukien. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon 

erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa 

katsottakoon jäsen erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen 

vahvistanut. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. 

 

8. Liittymis- ja jäsenmaksut 

 

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen 

suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. 

 

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua. 

 

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä 

jäsen ainaisjäseneksi jos tämä on ollut seuran jäsenenä 30 vuotta, tai on suorittanut 

kertakaikkisena maksuna 20 vuoden jäsenmaksut etukäteen. 

 

9. Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset 

  

Päätösvalta seuran asioissa on sen kokouksilla. Varsinaisia kokouksia ovat 

syyskokous, joka pidetään loka- marraskuussa, ja vuosikokous, joka pidetään 

vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan 

päättää hallitus. Seuran kutsuu kokoukseen hallitus, vähintään 14 päivää ennen 

kokousta, paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä olevalla ilmoituksella, 

sekä seuran ilmoitustaululla olevalla ilmoituksella. Kokouskutsussa on mainittava 

kokouksessa esille tulevat asiat. 



 P-K:n IPSC-SILHUETTIAMPUJAT R.Y. Ver. 2.0 

 voimassa 3.11.2011 alkaen 

 TOIMINTASÄÄNNÖT    Sivu 5(10) 

 

 

 

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen 

sihteeri ja edelleen tämän estyneenä ollessa joku hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen 

valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa sekä todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet, 

kuin myös kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

Seuran kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä ja maksunsa maksaneella 

jäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, yksi ääni. Kokouksessa hyväksytään 

vain henkilökohtaisesti paikalla olleet jäsenet toisin sanoen valtakirjalla ei voi 

äänestää. 

 

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä 

ole jonkin asian ratkaisemiseksi toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se mielipide, jota kokouksen 

puheenjohtaja kannattaa. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi 

suljettua äänestystä. 

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

ja ääntenlaskijat 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Vahvistetaan liittymis- jäsen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet 

seuraavalle vuodelle 

6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi- ikäisten jäsenten keskuudesta 

hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi 

8. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle 3 täysi- ikäistä hallituksen 

jäsentä kahdeksi seuraavaksi vuodeksi 
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9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 

10. Päätetään, mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa, ja valitaan 

puheenjohtaja ja jäsenet kutakin urheilumuotoa hoitavaan jaostoon 

11. Valitaan edustajat SAL: n vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle 

valtuudet henkilöiden valitsemiseksi niihin kokouksiin, joihin katsotaan 

olevan tarpeellista osallistua 

12. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten, näiden sääntöjen 10. pykälän 

mukaisesti vireille panemat muut asiat 

13. Kokouksen päättäminen 

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä tarvittavat pöytäkirjan 

tarkastajat ja ääntenlaskijat 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus 

tilinpäätöstietoineen 

6. Esitetään tilintarkastajien lausunto 

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille 

8. Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten sääntöjen 10. pykälän mukaisesti 

esille tuomat asiat 

9. Kokouksen päättäminen 

 

Ylimääräisissä kokouksissa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi ääntenlaskijaa sekä 

kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
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5. Esitellään ne asiat, jotka kokouskutsussa on kokouksen käsiteltäväksi 

mainittu 

6. Kokouksen päättäminen 

 

 

10.  Asioiden esittäminen kokouksille 

 

Asiat, jotka seuran jäsenet haluavat seuran varsinaiseen kokoukseen käsiteltäväksi, 

on esitettävä kirjallisesti hallituksen syyskokouksen osalta kokousta edeltävän 

syyskuun 1. päivään mennessä ja vuosikokouksen osalta sitä edeltävän helmikuun 1. 

päivään mennessä. 

 

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin kun seuran hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa seuran jäsenistä on sitä hallitukselta 

vaatinut. Ylimääräisen kokouksen kokouskutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat 

antaneet aiheen kokouksen koolle kutsumiseen. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen 

tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaiseenkin kokoukseen. 

 

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun 

jäsenet ovat edellä mainitulla tavalla sitä vaatineet tai viimeistään 30 päivän kuluessa 

7. pykälässä mainitusta vetoomuksesta. 

 

11.  Seuran hallinto 

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudesta ja omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä 

seuraa edustaa syyskokouksessa valitsema hallitus. 

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan 

vuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain on 
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erovuorossa kolme ja kaksi, vuorovuosin. Aluksi erovuoroisuus arvotaan, sen jälkeen 

vuorovuosin. 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa 

toimihenkilöt. Rahastonhoitaja ja mahdollinen toiminnanjohtaja voi olla myös 

jäsenistön ja hallituksen ulkopuolinen henkilö. 

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä 

vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun sen kaikki jäsenet ovat kokoukseen kutsutut 

ja vähintään kaksi jäsentä puheenjohtajan lisäksi on paikalla. 

 

Hallituksen käsittelemät asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten 

mennessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa, muissa äänestyksissä voittaa se kanta jonka 

takana puheenjohtaja on. Äänestykset tapahtuvat avoimesti, ellei kukaan vaadi 

suljettua äänestystä. 

 

Hallituksen tehtävänä on: 

1. Pitää jäsenrekisteriä 

2. Johtaa ja valvoa seuran toimintaa 

3. Hoitaa seuran taloutta ja vastata ja huolehtia varojen hoidosta 

4. Valmistella seuran kokouksille esitettävät asiat ja kutsua jäsenet kokouksiin 

5. Laatia ja esittää seuran syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma 

ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi 

6. Laatia ja esittää seuran toimintakertomus seuran vuosikokoukselle 

7. Esittää seuran tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus seuran toiminnasta seuran 

vuosikokoukselle 

8. Panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset 

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet 5. ja 7. pykälissä mainituin poikkeuksin 

10. Toimittaa seuran jäsenille riittävästi tietoa seuran toiminnasta 

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja 

ansiomerkkien esittämisestä sekä pitää niistä luetteloa 
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12. Nimetä avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat valmistelemaan 

edellä mainittuja asioita 

13. Hoitaa muut esille tulevat asiat ja ryhtyä kaikkiin seuran edun kulloinkin 

edellyttämiin toimenpiteisiin 

 

 

12.  Toimintavuosi 

 

Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit tositteineen ja tilinpäätös 

hallituksen puolesta allekirjoitettuna on helmikuun loppuun mennessä luovutettava 

tilintarkastajalle, jonka on ne palautettava tarkastuskertomuksensa kera maaliskuun 

puoleen väliin mennessä. Tilintarkastajalle on annettava myös kaikki se aineisto 

jonka hän seuran tilien ja hallinnon tarkastamiseksi katsoo tarpeelliseksi saada 

tutkittavakseen. 

 

13.  Nimenkirjoitusoikeus 

 

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen 

jäsentä yhdessä. 

 

14.  Pöytäkirjan pito 

 

Seuran, hallituksen ja jaostojen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa jonka 

kokouksen läsnäolijat allekirjoittavat. Hallituksen ja jaostojen kokousten pöytäkirjat 

tarkistetaan heti tai viimeistään seuraavassa kokouksessa. 
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15.  Sääntöjen muuttaminen 

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain seuran päätösvaltaisessa kokouksessa, jos 

vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa muutoksen tekoa. Muutokset 

tulevat voimaan heti, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin. Sääntöjen 

muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa. 

 

16.  Seuran purkaminen 

 

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran syyskokouksessa. Päätös tulee 

voimaan jos kolme neljäsosaa kokouksessa olevista äänistä on sitä kannattanut. 

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Jos seura päätetään, sen varat 

luovutetaan johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään toimintaan. 

Kohteesta päättää purkamispäätöksen tehnyt kokous ja selvitysmiehinä toimivat 

saman kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta ilmoitetaan 

yhdistysrekisteriin. 

 

17.  Yhdistyslain noudattaminen 

 

Näissä säännöissä määrätyn lisäksi noudatetaan kulloinkin voimassa olevan 

yhdistyslain määräyksiä. 

 

____________________________________________________________________ 


